
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  24 - 19تفسير األنعام من 

َنُكْم َوُأوِحَي ِإَلي َهَذا اْلُقْرآُن ألُنِذرَُكم (  ِبِه َوَمن بـََلَغ َأئِنُكْم لََتْشَهُدوَن َأن َمَع ُقْل َأي َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهادًة ُقِل اللُه َشِهيٌد بِْيِني َوبـَيـْ
ـــــــــل ال َأْشهَ اللِه آِلَهًة ُأْخَرى قُ  ــَو ِإَلٌه َواحِ ـــــــُـــ ُد ُقْل ِإنَما هـ ا ُتْشرُِكوَن (ــــــ مِني بَِريٌء م19ٌد َوِإن( . (  

  ] . 19[ األنعام : 
 ----------  

  ادق .أي : قل هلم يا حممد ، أي شيء أعظم شهادة حىت يشهد يل بأين ص) ُقْل َأي َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة (  
  مث أمره اهللا تعاىل أن جييبهم هو :

َنُكْم (    أي : قل هلم اهللا يشهد على صدقي .) ُقِل اللُه َشِهيٌد بـَْيِني َوبـَيـْ
ومعىن اآلية : قل لقريش : أي شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوك ، وإال فقل : اهللا ، وهو شهيد بيين وبينكم : يقال ابن الجوز  ♦

   على ما أقول.
له أنه رسول اهللا، وهو ، يشهد دة اهللا يف نـُبُـوته أكرب شهادة، وأن القرآن الذي أتى بهأمره اهللا أن حيتج عليهم بأن شهااج : وقال الزج

ففي اِإلنذار به دليل على نبوته ، ألنه مل يأت أحد مبثله ، وال يأيت ، وفيه خرب ما كان وما  )إيل هذا القرآن ألُنذركم به  وأوحيَ ( قوله 
  ( زاد املسري ) .  ن ، ووعد فيه بأشياء ، فكانت كما قال. يكو 

  يالصدق بالشهادة القولية والفعلية . εوقد شهد اهللا لنبيه  ♦
  القولية :

  ) . َلِكِن اللُه َيْشَهُد ِمبَا أَنـَْزَل إَِلْيَك أَنـْزََلُه بِِعْلِمِه َواْلَمالِئَكةُ َيْشَهُدوَن وََكَفى بِاللِه َشِهيداً قال تعاىل (
  ) . ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَالُوا َنْشَهُد ِإنَك َلَرُسوُل اللهِ وقال تعاىل (

  والفعلية :
  متكينه ونصره وتأييده .

ما أقام على صدقه من الدالالت واآليات املستلزمة  يفإن قيل : وما شهادته [سبحانه] لرسوله ؟ قيل : ه قال ابن القيم : ♦
ا ضرورة ، فداللتها على صدقه أعظم من داللة كل بينة وشاهد على حق ، فشهادته سبحانه لرسوله أصدق لصدقه بعد العلم 

  شهادة وأعظمها وأدهلا على ثبوت املشهود به ، فهذا وجه.
 ضرورة صدقه يف ووجه آخر : أنه صدقه بقوله وأقام األدلة القاطعة على صدقه فيما خيرب به عنه ، فإذا أخرب عنه أنه شهد له قوًال لزم

  .ذلك اخلرب وصحت الشهادة له به قطعاً ، فهذا معىن اآلية
  ذا القرآن الذي تلوته عليكم ألجل أن أنذركم به .ـــــــأي : أوحى اهللا إّيل ه)  َوُأوِحَي ِإَلي َهَذا اْلُقْرآُن ِألُْنِذرَُكْم ِبهِ ( 
  سواء كان بواسطة أو بغري واسطة . εه اهللا إىل نبيه الوحي لغة : اإلعالم بسرعة وخفاء ، واصطالحاً : ما أوحا ♦

  ) . تَـَباَرَك الِذي نـَزَل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلَعاَلِمَني َنِذيراً كما قال تعاىل (
  ) . َنِذيراً لِْلَبَشرِ وقال تعاىل (



َا أَنَا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإال وقال تعاىل (  ارُ ُقْل ِإمن ُه اْلَواِحُد اْلَقهالل  . (  
  مبشراً ونذيراً ؟ εوخص اإلنذار مع أن النيب  ♦

  ألن املقام مقام حتذير ، وألن اإلنذار متضمن للتبشري .
  فالرسول بشرياً ونذيراً ، بل كل الرسل كذلك .

  ) . َعْن َأْصَحاِب اجلَِْحيمِ ِإنا َأْرَسْلَناَك بِاحلَْق َبِشرياً َوَنِذيراً َوال ُتْسَأُل قال تعاىل (
  ) . َوبِاحلَْق أَنـْزَْلَناُه َوبِاحلَْق نـََزَل َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال ُمَبشراً َوَنِذيراً وقال تعاىل (
  ) . َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال ُمَبشراً َوَنِذيراً وقال تعاىل (
  ) . ْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشراً َوَنِذيراً يَا أَيـَها النِيب إِنا َأْرسَ وقال تعاىل (

  ) .َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َكافًة لِلناِس َبِشرياً َوَنِذيراً وقال تعاىل ( 
  أي : وأنذر به من بلغ إليه ، أي : كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد يف األزمنة املستقبلة .)  َوَمْن بـََلغَ  ( 

  : ومن بلغه القرآن ، وهذا ما عليه عامة أهل العلم . قال القرطيب : أي
ٓ ( كما قال تعاىل  ُ�لُ ٱ 	َ�ُّ�َ��َٰ �َ إِ�َ�ۡ  أُ�ِ�لَ  َ��ٓ  �َ�ِّ�ۡ  ��َّ ��ِ  َۖ�ِّ�   ) . ِرَ���َ.َ-ُ  ,َ �َ�َّ+ۡ  *ََ(� َ)'ۡ &َ%ۡ  �َّ$ۡ  َوإِن رَّ

  ( بلغوا عين ولو آية ) . ρوقوله 
  أي : بلغ احللم ، لكنه قول ضعيف جدا ولذلك قال ابن جزي رمحه اهللا : وهو بعيد . وهناك قول آخر وأن املعىن ( ومن بلغ )

  منذر لكل من بلغه القرآن كائناً من كان ، ففي هذا عموم إنذاره ورسالته . εويف هذه اآلية أن الرسول  ♦
يعاً كما قال تعاىل (   ) . ُقْل يَا أَيـَها الناُس ِإين َرُسوُل اللِه إِلَْيُكْم مجَِ

  ) .َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َكافًة ِللناِس َبِشرياً َوَنِذيراً وقال تعاىل (
  ) . تـََباَرَك الِذي نـَزَل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيراً وقال تعاىل ( 

منذر لكل من  ρصرح يف هذه اآلية الكرمية بأنه ) رَُكْم ِبِه َوَمن بـََلَغ نذِ َوأُوِحَي ِإَيل هذا القرآن ألُ ( قوله تعاىل  الشنقيطي :قال  ♦
بلغه هذا القرآن العظيم كائناً من كان ، ويفهم من اآلية أن اإلنذار به عام لكل من بلغه ، وأن كل من بلغه ومل يؤمن به فهو يف 

  النار ، وهو كذلك.
يعاً  ُقْل يا أيها الناس ِإين َرُسوُل اهللا إِلَْيُكمْ ( أخر أيضاً كقوله  دلت عليه آياتأما عموم إنذاره لكل من بلغه ، فقد    ) .مجَِ

  ) .َني َنِذيراً تـََباَرَك الذي نـَزَل الفرقان على َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلمِ  (وقوله  ) آفًة للناِس ِإال كَ  كَ َوَمآ َأْرَسْلَنا (وقوله 
  ) .َوَمن َيْكُفْر ِبِه ِمَن األحزاب فالنار َمْوِعُدُه  (نار ، فقد صرح به تعاىل يف قوله وأما دخول من مل يؤمن به ال

  .فله حكم أهل الفرتة الذين مل يأم رسول ، واهللا تعاىل أعلم ρوأما من مل تبلغه دعوة الرسول 
خ ، أي : إنكم أيها املشركون لتقرون بوجود آهلة أخرى مع اهللا ؟ فكيف استفهام توبي) أَِإنُكْم لََتْشَهُدوَن َأن َمَع اللِه آِلَهًة ُأْخَرى (  

  ة على وحدانية اهللا ؟ ـتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى بعد وضوح األدلة وقيام احلج
ْعَنا ََِذا ِيف ...  َأَجَعَل اْآلِهلََة ِإَهلاً َواِحداً ِإن َهَذا َلَشْيءٌ ُعَجابٌ كما قال تعاىل عنهم (   ) .  اْلِملِة اْآلِخَرِة ِإْن َهَذا ِإال اْخِتالقٌ َما مسَِ

  .كرر األمر بالقول ألمهية املوضوع ، ألن هذه الشهادة باطلة ) ُقْل ال َأْشَهُد ( 
  هلم يا حممد معلناً ذلك :)  ُقلْ ( 



  أي : أن اهللا واحد ال شريك له .)  ِإنَما ُهَو ِإَلٌه َواِحدٌ ( 
♦ م ، مث أمر ثانياً : بإثبات شهادته أن اهللا إله واحد .فأمَر أوالً بنفي شهاد  

ـَهَك َوإِلَـَه آبَاِئَك ِإبـْرَاِهيَم أَْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تَـْعُبُدوَن ِمن بـَْعِدي قَاُلوْا نـَْعُبُد إِلَ كما قال تعاىل (
  ) . َق إِلَـهاً َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحا

  ) .َوِإلَـُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد ال إَِلَه ِإال ُهَو الرْمحَُن الرِحيُم وقال تعاىل (
  ) .اِحٌد لَقْد َكَفَر الِذيَن َقاُلواْ ِإن الّلَه ثَاِلُث َثالَثٍَة َوَما ِمْن إِلَـٍه ِإال إِلَـٌه وَ وقال تعاىل (
َا ُهَو ِإلَـٌه َواِحٌد َوِإنِين بَرِيءٌ مما ُتْشرُِكونَ ق وقال تعاىل ( ْل ِإمن . (  
  ) .َوَما أُِمُرواْ ِإال لِيـَْعُبُدوْا ِإلَـهاً َواِحداً ال ِإلَـَه ِإال ُهَو ُسْبَحانَُه َعما يُْشرُِكوَن وقال تعاىل (

  ون من دون اهللا .عبدء من هذه األصنام وما تيأي : وأنا بر )  ُتْشرُِكونَ َوِإنِني بَِريٌء ِمما  ( 
  هله .هذا أنه جيب الرباءة من الشرك وأ ففي ♦

ْم َوِمما تَـْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف إِبـْرَاِهيَم َوالِذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنا بـَُرآُء ِمْنكُ كما قال تعاىل عن اخلليل (
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبـَْغَضاُء أََبداً َحىت تـُْؤِمُنوا بِاللِه َوْحدَ  نَـَنا َوبـَيـْ   ) .ُه اللِه َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ

ِ ٱ ُدونِ  ِ�� ُ/نَ &1َۡ  َوَ�� .0ُُ��َِ$ۡ َوأَ/ۡ  أنه قال ألبيه آزر ( υوذكر تعاىل عن خليله  ٓ  َ/78َٰٓ  َر�6ِّ ُ/اْ َوأَدۡ  3َّ  َر�6ِّ ءِ �1َُِ/�ٓ  أَُ:نَ  أ9ََّ

 ّٗ�ِ>?َ� ٤٨ � ِ ٱ ُدونِ  ِ�� 1ُُBونَ �َ)ۡ  َوَ�� .ََ��َ�ُ$ۡ /ۡ ٱ *َ�َ(َّ َّ3  ۡBََ�َوھD  ُ-َ� إِ�ۡ  ٓۥ َٰF َG  ۡ(َبَۖ َو�ُ>  ٗIّ:َُو  ۡ�(َJَ�َD  ّٗ�ِBَ�� ٤٩ . (  
  وأهله ، واعتزاهلم والكفر م وعداوم وبغضهم . فهذا هو حتقيق التوحيد ، وهو الرباءة من الشرك

  اهللا سبحانه وتعاىل يصف خليله إبراهيم بأربع صفات :ف ♦
  : أنه كان قدوة يف اخلري . الصفة األولى

  أنه كان خاشعاً مطيعاً مداوماً على عبادة اهللا . الصفة الثانية :
  : أنه كان معرضاً عن الشرك . الصفة الثالثة
  بعده عن الشرك ومفارقته للمشركني . : الصفة الرابعة

�-ِ  ِھ�$ُ �َٰ إِ�ۡ  Mَ�لَ  َوإِذۡ و�Mل &)��7 ( ِ�َOِ  َۡM6ِ ٓۦ ِ�-ِ َوDَّ�ِءٞ �ََ�آ  إ � َّ) ِ َ��َ�ۡ  ۥ*Uَِّ� 6ِ��ََVَ*  ُ-َّ�ِWَيٱ إ9َِّ  ٢٦ 1ُُBونَ &َ)ۡ  �ِّ�٢٧ �1ِ . (   
  اهللا فائدتان : ﴾ ، ومل يقل إال  *Uَِّ� 6ِ��ََVَيٱ إ9َِّ ﴿ يف قول إبراهيم : 

  اإلشارة إىل علة إفراد اهللا بالعبادة ، ألنه كما أنه متفرد باخللق ، فيجب أن ينفرد بالعبادة .-أ
  واإلثبات .ا تعليل للتوحيد اجلامع بني النفي اإلشارة إىل بطالن عبادة األصنام ، وألا مل تفطركم حىت تعبدوها ، ففيه-ب

  الفوائد :
  شهادة .أن شهادة اهللا أكرب  - 1
  أن القرآن موحى إىل الرسول .- 2
  عظمة هذا القرآن . - 3
  أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه احلجة . - 4
  حترمي الشرك واإلنكار على من يفعل ذلك .- 5



  وحدانية اهللا تعاىل . - 6
  وجوب التربؤ من أهل الباطل . - 7
َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يَـ (    ) .20ُم الِذيَن َخِسُروْا َأنُفَسُهْم فـَُهْم الَ يـُْؤِمُنوَن (ــــــــــــــــــــــــــْعِرفُوَن َأبـَْناءهُ الِذيَن آتـَيـْ

  ] . 20[ األنعام : 
 ---------- 

َناُهُم اْلِكَتاَب (    وهم اليهود والنصارى ، فاليهود أعطوا التوراة ، والنصارى أعطوا اإلجنيل .) الِذيَن آتـَيـْ
ــــ، وقيل : إن الضمري يرجع إىل الكتاب وه εقيل : أي يعرفون الرسول  )رِفُونَُه يـَعْ (  و القرآن ، والراجح األول ، أي : يعرفون حممد ــــ
ε .  

  واختاره : القرطيب ، والطربي ، والبغوي ، وابن عطية ، وابن اجلوزي ، وابن كثري ، واآللوسي ، 
  ة يف التوراة واإلجنيل ، وأن نعته يف كتبهم ظاهر واضح .مذكور  ρألن اهللا أخرب أن نبوة حممد -أ

  أقر عمر يف قوله لعبد اهللا بن سالم ، أتعرف حممد كما تعرف ابنك ؟ قال : نعم . -ب
  لسياق اآلية . -ج
بناء هي البالغة إىل غاية بيان لتحقق تلك املعرفة وكماهلا وعدم وجود شك فيها ، فإن معرفة اآلباء لأل)  َكَما يـَْعرُِفوَن َأبـَْناَءُهمُ ( 

  اإلتقان إمجاًال وتفصيًال .
ألن املرء ال يضّل عن معرفة شخص ابنه  ، ... تشبيه املعرفة باملعرفة) كما يعرفون أبناءهم ( والتشبيه يف قوله  قال ابن عاشور : ♦

  وذاته إذا لقيه وأنّه هو ابنه املعروف ، وذلك لكثرة مالزمة األبناء آباءهم عرفاً.
، وال أشهد البين ، ألين ال أدري ما أحدثت  εمن ابين ألين أشهد أنه رسول اهللا  ρعبد اهللا بن سالم : أنا أعرف بالنيب قال  ♦

  النساء بعدي.
مي الِذي الِذيَن يـَتِبُعوَن الرُسوَل النِيب اْألُ ويف هذا إقامة احلجة عليهم ، ألم يعرفونه وموجود صفته يف التوراة ، وقد قال تعاىل ( ♦

يِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر  جنِْ َوحيُِل َهلُُم الطيَباِت َوُحيَرُم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث َوَيَضُع جيَُِدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِيف التـْوَراِة َواْإلِ
  ) .  ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالِذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزُروُه َوَنَصُروُه َواتـبـَُعوا النوَر الِذي أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئكَ َعنـُْهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغالَل الِيت 

  مل خص األبناء الذكور ؟ : فإن قيل •
  . وهم بصحبة اآلباء ألزم وبقلوم ألصق، اجلواب : ألن الذكور أعرف وأشهر 

ُفَسُهْم فـَُهْم ال يـُْؤِمُنونَ  (  حيتمل أن املعىن : هم الذين خسروا أنفسهم ، وحيتمل املعىن : أولئك هم اخلاسرون )  الِذيَن َخِسُروا َأنـْ
  بعد وضوح اآليات . εألم مل يؤمنوا مبحمد 

  ه الرسول .واملعىن الصحيح : أن الكفار اخلاسرين ألنفسهم بعنادهم ومتردهم ال يؤمنون مبا جاء ب
ْسرَاُن اْلمُ وخسروا أيضاً أهليهم كما قال تعاىل ( ♦   ).ِبنيُ ُقْل ِإن اْخلَاِسرِيَن الِذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأال َذِلَك ُهَو اخلُْ

  الفوائد :
  . ρأن احلجة قائمة على اليهود والنصارى يف صحة بعثة النيب  - 1
  توبيخ أهل الكتاب .- 2



  أن من مل يؤمن فقد خسر نفسه .- 3
  ) .) 21َوَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتـََرى َعَلى اللِه َكِذبًا َأْو َكذَب بِآيَاتِِه ِإنهُ الَ يـُْفِلُح الظاِلُموَن (( 

  ] . 21[ األنعام : 
 ----------  

، ألن اهللا الكذب: ال أحد أظلم ممن اختلق على إنكاري ومعناه النفي، أي االستفهام) َكِذبًا َوَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَرى َعَلى اللِه  ( 
َوال تَـُقولُوا ِلَما الكذب ، وهذا يشمل الكذب عليه يف أحكامه أو آياته أو يتكلم بغري علم ، وقد تعاىل ( مالكذب على اهللا من أعظ

  ) . َهَذا َحرَاٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللِه اْلَكِذَب ِإن الِذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللِه اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحونَ َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل وَ 
أو اآليات الشرعية كالوحي املنزل  لكونية كالشمس والقمر ،( أو ) للتنويع ، أي : أو كذب بآيات اهللا سواء ا)  َأْو َكذَب ِبآيَاتِهِ ( 

  رسول اهللا .على 
  وقد سبق أن التكذيب باآليات الكونية : كأن يعتقد أن خالقها غري اهللا ، أو هللا شريكاً ، أو معيناً . ♦

  والتكذيب باآليات الشرعية : بتكذيبها ، أو جحدها ، أو عدم العمل ا .
الشرك ، ألن أصل الظلم وضع الشيء يف غري موضعه ، به والظلم املراد ،  الذين ظلموا أنفسهم بالشرك)  ِإنُه ال يـُْفِلُح الظاِلُمونَ  (

واملشرك ظامل ، ألنه وضع العبادة اليت هي حق هللا تعاىل وحده ، وضعها يف املخلوق الضعيف الفقري أو وضعها لصنم أو حجر أو 
  شجر .

  .كما قال تعاىل عن العبد الصاحل ( إن الشرك لظلم ... ) 
اْ  ��Uَِّ�َ ٱ فسر قوله ( εوثبت يف صحيح البخاري أن النيب ُD�ََو�َ$ۡ  َءا  ۡ�َ� ٓ8ُِB ْإِ�(َٰ  ا$ُ�َD  ۡ�ُYِ� ٍ$  

ٓ �ۡ  َوھُ$ �ُ �ۡ Oَۡ ٱ �َ�ُ$ُ  ]ِ�َ أُْو�َٰ قال : بشرك ، مث  ) .1َُونَ �ُّ
�$ٞ  $ٌ �Yَُ�ۡ  كَ �\ِّ�ۡ ٱ إِنَّ تال قول لقمان (Yِ/َ . (  

�َ  9َ  َ�� 3َِّ ٱ ُدونِ  ِ�� عُ &1َۡ  َو9َ وقال تعاىل ((َُ%Dَ�  َكَۖ  9َ و ُّ� ُ̀ �َ  ,َ *ََ)�ۡ  *Wَِن �ََّ�ِWَ*  َٗ  اإِذ�ٱ �ِّ َّٰY� َ��)ِِ� . (  

ِإنُه َمْن ُيْشِرْك ِباللِه فـََقْد َحرَم اللُه َعَلْيِه اْجلَنَة َوَمْأَواُه فاملشرك ال يفلح ، وهو خالد يف النار إذا مات من غري توبة ، كما قال تعاىل ( ♦
ِإن اللَه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك بِاللِه فَـَقِد ) وقال تعاىل ( َني ِمْن أَْنَصارٍ الناُر َوَما لِلظاِلمِ 
  ) . افْـتـََرى ِإْمثاً َعِظيماً 

  الظلم ينقسم إىل ثالثة أقسام : ♦
  الشرك . األول :

  وهو أعظم الظلم وأشده .
  ) . ِإن الشْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  قال تعاىل ( كما

َفُعَك َوال َيُضرَك فَِإْن فـََعْلَت فَِإنَك ِإذاً ِمَن الظاِلِمَني) وقال تعاىل (    أي : من املشركني . َوال َتْدُع ِمْن ُدوِن اللِه َما ال يـَنـْ
بده وتأهله ، فوضع األشياء يف غري موضعها ، وأكثر ما ذكر يف القرآن قال ابن رجب : فإن املشرك جعل املخلوق يف منزلة اخلالق ، فع

  ) . َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظاِلُمونَ  من وعيد الظاملني ، إمنا أريد به املشركون كما قال اهللا تعاىل (
  ظلم العبد نفسه باملعاصي . والثاني :



ُهْم َساِبٌق  ُمث أَْورَثـَْنا اْلِكَتاَب الِذينَ كما قال تعاىل : ( ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ اْصَطَفيـَْنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـُْهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ
َراِت بِِإْذِن اللهِ    ).بِاْخلَيـْ

  ظلم العبد لغريه . والثالث :
  . : إين حرمت الظلم وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا ) رواه مسلمتعاىل كما يف احلديث ( قال اهللا   

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم  يف خطبته يف حجة الوداع ( εوقال 
  هذا) متفق عليه .

  ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه . εوعن ابن عمر . قال : قال 
  الفوائد :

  أن الظلم خيتلف ، بعضه أشد من بعض . - 1
  من افرتاء الكذب على اهللا .التحذير - 2
  نفي الفالح عن الظامل .- 3
  التحذير من الظلم .- 4
َنتُـُهْم ِإال َأن قَاُلوْا َوالل 22َويـَْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُم نـَُقوُل لِلِذيَن َأْشرَُكوْا أَْيَن ُشرََكآؤُُكُم الِذيَن ُكنُتْم تـَْزُعُموَن ((  ِه ) ثُم َلْم َتُكن ِفتـْ

ُهم ما َكانُوْا يـَْفتَـُروَن ( ) انُظْر َكْيَف َكَذبُوْا َعَلى23رَبـَنا َما ُكنا ُمْشرِِكيَن (   ) . )24أَنُفِسِهْم َوَضل َعنـْ
  ] . 24 -22[ األنعام : 

 ----------  
  حداً .أي : واذكر يوم حنشرهم مجيعاً للحساب ، فال يفلت منهم أ) َويـَْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميعاً (  

  مجع اخلالئق يوم القيامة حلسام والقضاء بينهم . والحشر هو :
  واحلشر ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع . •

  قال تعاىل (ُقْل ِإن اْألَوِلَني َواْآلِخرِيَن . َلَمْجُموُعوَن ِإَىل ِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلوٍم) .
 َه َواْعَلُموا أَنُقوا اللُكْم ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن) .وقال تعاىل ( َواتـ  

  وقال تعاىل (َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت) .
  وقال تعاىل (َوَأْن أَِقيُموا الصالَة َواتـُقوُه َوُهَو الِذي إِلَْيِه ُحتَْشُروَن) .

  وقال تعاىل (َوُهَو الِذي َذَرَأُكْم ِيف اْألَْرِض َوِإلَْيِه ُحتَْشُروَن) .
ْم ُحيَْشُروَن) . وقال تعاىل ( َما ِِإَىل َر ُطَْنا ِيف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء مثفَـر  

  ليس فيها علم ألحد ) . متفق عليه : ( حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عْفراء كقرصة النقي εوقال 
  ويحشر كل شيء حتى البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة : •
  ُوُحوُش ُحِشَرْت) .قوله تعاىل (َوِإَذا الْ  -أ

ْم ُحيَْشُروَن) ب_ قوله تعاىل (َوَما ِمْن َدابٍة ِيف اْألَْرِض َوال طَائٍِر َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإال أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَـرطْنَ  ِِإَىل َر ُا ِيف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء مث



.  
ذر أتدري فيما ينتطحان ؟ قال : قلت : ال ، قال : لكن اهللا  طحان فقال : يا أبارأى شاتني ينت εج_ وحديث أيب ذر .(  أن النيب 

  يدري وسيقضي بينهما ) رواه أمحد .
  متفق عليه  .)بأظالفهاء يوم القيامة أعظم ما كانت وأمسنه تنطحه بقروا وتطأوه يمانع صدقة اإلبل والبقر والغنم وأا جتحديث (و  -د

قوله تعاىل ( يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتين كنت ترابًا ) وأن اهللا تعاىل جيمع الوحوش مث اآلثار الواردة يف  -هـ
  .دها يقول الكافر ( يا ليتين كنت تراباً ) نيقتص من بعضها لبعض ، مث يقول هلا : كوين تراباً ، فتكون تراباً ، فع

  كيف يحشر الناس ؟ •
  حيشرون حفاة عراة غرالً .

: ( حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرًال ، قالت : يا رسول اهللا ! الرجال والنساء ينظر  εحلديث عائشة . قالت : قال رسول اهللا 
  شد من أن ينظر بعضهم إىل بعض ) متفق عليه .أبعضهم إىل بعض ؟ قال : يا عائشة األمر 

) وأول عيده وعداً علينا إنا كنا فاعلنيكما بدأنا أول خلق نُغرًال ، مث قرأ ( رون حفاة عراةإنكم ُحتشقال ( εوعن ابن عباس عن النيب 
  ) متفق عليه .ممن ُيكَسى يوم القيامة إبراهي

  : مجع حاف وهو من ليس عليه نعال . حفاة
  : مجع عار وهو من ليس عليه ثياب . عراة
  : أي غري خمتونني . غرالً 

  أول من يكسى إبراهيم . •
  وأول من يكسى إبراهيم عليه السالم ) . للحديث السابق (
  واحلكمة يف ذلك :

ـــ: مل يكن يف األولني واآلخرين هللا عز وجل عبد أخ قيل ــوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أمـــ   اناً له ليطمئن قلبه .ــ
  : ألنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة  يف التسرت . وقيل
 النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعني الناس ، فلما صرب واحتسب وتوكل على اهللا جازاه على ذلك بأن : أن الذين ألقوه يف وقيل

  جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة ، وهذا أحسنها .
  أرض المحشر الشام . •

كقرصة النقي ، ليس فيها معلم : ( حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء   εرسول اهللا قال عن سهل بن سعد . قال : 
  ألحد ) رواه البخاري .

  : الدقيق اخلالص من الغش .  كقرصة النقي: أي ليس بياضها ناصع .                         عفراء 
  : أي : شيء من العالمات اليت يهتدى ا يف الطرقات كاجلبل والصخرة والبناء . ليس فيها معلم ألحد

 ) نـَُقوُل لِل أي : نقول للمشركني الذين أشركوا مع اهللا يف الدنيا .) ِذيَن َأْشرَُكوا ثُم  
أي : أين آهلتكم اليت جعلتموها مع اهللا شريكاً ،  املراد من هذا االستفهام للتوبيخ والتبكيت)  أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الِذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُمونَ ( 

  . هللا . من صنم أو حجر أو غريها من املعبودات



  ) . َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيـَُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الِذيَن ُكْنُتْم تَـْزُعُمونَ  كما قال تعاىل يف القصص (
  سؤال إفضاح ال إفصاح.) ُمث نـَُقوُل لِلِذيَن َأْشرَُكواْ أَْيَن ُشرََكآؤُُكُم  قوله تعاىل ( : يقال القرطب ♦
)  أي : بعد هذا السؤال .)  ثُم  
َنتُـُهْم  (   أي : حجتهم .) َلْم َتُكْن ِفتـْ

  يف الفتنة هنا ثالثة أقاويل : : يقال الماورد ♦
  أحدها : يعين معذرم ، فسماها فتنة حلدوثها عن الفتنة ، قاله قتادة.

  والثاين : عاقبة فتنتهم وهو شركهم.
  م .عبيد القاسم بن سالوالثالث : يعين بَِليُتهم اليت ألزمتهم احلجة وزادم الئمة ، قاله أبو 

  وأصل الفتنة يف اللغة : هو االختبار. قال السمرقندي : ♦
ويقال : فتنت الذهب يف النار إذا أدخلته لتعلم جودته وإمنا مسي جوام فتنة ألم حني سئلوا ، اختربوا مبا عندهم بالسؤال فلم يكن 

  اجلواب من ذلك االختبار فتنة إال هذا القول. 
  أقسموا كاذبني بقوهلم : واهللا يا ربنا ما كنا مشركني .)  قَاُلوا َواللِه رَبـَنا َما ُكنا ُمْشرِِكينَ  ِإال َأنْ ( 

  قال القرطيب : تربؤا من الشرك وانتفوا منه ملا رأوا من جتاوزه ومغفرته للمؤمنني .
لوا : تعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ومل نكن مشركني ، قال ابن عباس : يغفر اهللا ألهل اإلخالص ذنوم ، فإذا رأى املشركون ذلك قا

  فيختم على أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون .
سؤال : فإن قيل : كيف جيحدونه وقد قال اهللا وال يكتمون اهللا حديثاً؟ فاجلواب أن ذلك خيتلف باختالف  قال في التسهيل : ♦

فيكتم قوم ويقر آخرون ، ويكتمون يف موطن ويقرون يف موطن آخر ، ألن يوم القيامة طويل  طوائف الناس واختالف املواطن ،
وقد قال ابن عباس ملا سئل عن هذا السؤال : إم جحدوا طمعًا يف النجاة ، فختم اهللا على أفواههم ، وتكلمت جوارحهم فال 

  يكتمون اهللا حديثاً.
أي : انظر يا حممد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي اإلشراك عنها أمام عالم الغيوب ، وهذا ) ْم اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى َأنـُْفِسهِ  (

  للتعجب من كذم الصريح .
  ر .يراد به نظر االعتبار ) انظ( والنظر يف قوله :  قال القرطبي ♦
ُهْم َما َكانُوا يـَْفتـَُرونَ (    أن هذه آهلة مع اهللا ، وأا تنفع وتضر . أي : وغاب عنهم واضمحل ما كانوا يعتقدون ) َوَضل َعنـْ

  ) أي : غابوا عنا .ِمْن ُدوِن اللِه َقاُلوا َضلوا َعنا .  مثُ ِقيَل َهلُْم أَْيَن َما ُكْنُتْم ُتْشرُِكونَ كما قال تعاىل (
م عالم الغيوب ، حبضرة من ال ينحصر من أي : بنفي اإلشراك عنها أمام ) اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى أَنـُْفِسهِ  (القاسمي : قال  ♦

ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن ( أي : وكيف ضاع وغاب ) َوَضل  (الشهود  أي : من الشركاء ، فلم تغن عنهم شيئاً ، ففقدوا ما رجوا  )َعنـْ
  ) .لِه قَالُوا َضلوا َعنا قَاُلوا أَْيَن َما ُكْنُتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ال (من شفاعتها ونصرا هلم ، كقوله تعاىل 

  بعد ؟  ر كيف كذبوا على أنفسهم ، واألمر مل يأتفإن قال قائل : كيف قال اهللا : انظ ♦
َعما  أََتى أَْمُر اللِه َفال َتْستـَْعِجُلوُه ُسْبَحانَُه َوتَـَعاَىل اجلواب : أن اهللا يذكر األشياء املستقبلية بصيغة املاضي لتحقق وقوعها كقوله تعاىل (



ْم يـَْنِسُلونَ ـَونُِفَخ ِيف الصوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اْألَجْ ) وأمر اهللا مل يأت بعد ، وكقوله تعاىل ( ُيْشرُِكونَ  َِداِث ِإَىل َر . (  
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